
Regulamin konkursu 

 

§1 Przepisy ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Konin Miastem Kobiet” jest Lokalna Organizacja Turystyczna 

„MARINA” ul. Dworcowa 2, 562-510 Konin. 

2. Konkurs stworzony został w ramach projektu „NaLOT naGRÓD! czyli wygrywaj z LOT 

Marina”. 

3. Celem konkursu jest promocja Miasta Konina oraz Powiatu Konińskiego oraz atrakcji 

turystycznych regionu konińskiego. 

4. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Miasta Konina i Powiatu Konińskiego. 

5. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem fanpage Lokalnej Organizacji Turystycznej 

„MARINA” w serwisie Facebook (www.facebook.com/lotmarina). 

6. Komunikaty oraz informacje dotyczące przebiegu konkursu publikowane będą na stronie 

wydarzenia w serwisie Facebook. 

7. Konkurs rozpoczyna się 22 lutego 2021 r. o godz. 10:00 i kończy się 5 marca 2021 r. godz. 

13:00. 

8. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie. 

 

§2 Przepisy dotyczące prac 

1. Każdy uczestnik może przesłać wyłącznie jedną pracę konkursową. 

2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie ciekawej postaci znanej kobiety z regionu 

konińskiego oraz uzasadnienie tego wyboru.  

3. Poprzez nadesłanie pracy na konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne                     

i nieograniczone prawa autorskie do tekstu. Teksty zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać 

prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także 

ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w 

warunków. 

5. Wszystkie prace umieszczone w komentarzu pod postem konkursowym stają się własnością 

organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie tj. prawo do publikacji 

drukiem, prawo do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawo do publikacji w 

Internecie. 

 

§3 Zgłoszenie udziału w konkursie 

1. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, by jego „Nazwa użytkownika” 

została umieszczana w postach w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem 

konkursu. 

2. Prace należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez dodanie komentarza z pracą 

konkursową pod postem konkursowym, który dostępny na fanpage’u Lokalnej Organizacji 

Turystycznej „MARINA”. 

3. Ostateczny termin zgłaszania prac to 5 marca godzina 13:00. 

 

http://www.facebook.com/lotmarina


 

§4 Sposób wyłonienia zwycięzcy 

1. Każde nadesłane zgłoszenie podlega ocenie Jury. 

2. Laureatem konkursu zostanie osoba, która napisze najbardziej intersujące uzasadnienie 

wyboru postaci kobiecej. 

3. Organizator przewiduje następującą nagrodę:  

• Dwa bilety na seans filmowy do kina OSKARD  

• Zestaw naturalnych, lawendowych produktów od Lawendy Lichańskiej 

• Niezwykły masaż niespodzianka w Salonie Masażu Paradise 

4. W ramach konkursu przyznana zostaną nagrody dla jednego zwycięzcy, które po ogłoszeniu 

wyników na tablicy LOT „MARINA” w serwisie Facebook będzie można odebrać w biurze 

Lokalnej Organizacji Turystycznej „MARINA” przy ulicy Dworcowej 2.  

 

§5 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest na stronie (www.lotmarina.pl),  na fanpage’u LOT „MARINA” 

w serwisie Facebook (www.facebook.com/lotmarina) oraz www.turystyka.konin.pl  

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

5. Konkurs nie jest „sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook”.  

 

http://www.lotmarina.pl/
http://www.facebook.com/lotmarina
http://www.turystyka.konin.pl/

